
Landsholdspræsentation F1A 

Jes Nyhegn 

 

Alder: 45år 
Startede modelflyvning: 1980’erne 
 
Jes deltog i sit første VM i Rumænien i 
1987 som 14-årig. Har i en årrække hørt 
til i den absolutte verdenstop i F1A, og 
er i kraft af sine håndværksmæssige 
færdigheder i stand til at producere alle 
mulige dimser og dingenoter i plast og 
metal. Eksempelvis producerer Jes sine 
egne programmerbare timere, laver sine 
egne højstartskroge og alt muligt andet. 
Jes har været en flittig gæst på pladsen 
i Lost Hills hvor VM afholdes i mange år, 
så han betragter den som sin 
hjemmebane! Jes er meget sikker i sin 
flyvning og kommer meget ofte i flyoff. 
 
Målsætning VM: Vinde 

Steffen Jensen 

 

Alder: 63 år 
Startede modelflyvning: Før 1970 
 
Steffen deltog i sit første DM i 1970 og 
var første gang på F1A landsholdet i 
1981 ved VM i Spanien. Har vundet DM 
et antal gange, og også placeret sig 
hæderligt i den samlede World Cup de 
senere år. Har opnået såvel 1. som 2. 
og 3. pladser i enkeltstående World Cup 
stævner ”når det hele klapper”. Steffen 
er ikke nogen stor håndværker, og 
køber det meste af sit udstyr som hel- 
eller halvfabrikata fra diverse 
leverandører i Ukraine og Rusland. 
 
Målsætning VM: Top 20 

Peter Rasmussen Alder: 61 år 
Startede modelflyvning: 1970’erne 
 
Peter deltog første gang til VM i 1975 i 
F1B. Ved VM i Californien i 1979, også i 
F1B, blev det til en 2. plads i 
holdkonkurrencen, og en 8. plads 
individuelt, der er det hidtil bedste 
resultat. 
Det var dengang man byggede næsten 



 

alting selv. 
Er kommet tilbage for 10 år siden, efter 
at have været væk fra gamet i en 
årrække, nu i F1A, og har siden forsøgt 
at få modeller og egen formkurve op på 
international standard. 
 
Målsætning VM: Top 20 

Holdleder: Christian Schwartzbach 
F1B pilot. Se F1B præsentation 

Målsætning Hold: Bedre end sidst, hvor 
vi blev nr. 8 
 
Alle 3 holdmedlemmer har ”modellerne 
på plads” i den forstand, at alt hvad der 
skal flyves med til oktober allerede 
findes og er indfløjet. Det som udestår 
er lidt taktisk træning, og så selvfølgelig 
vedligeholdelse af færdighederne med 
at finde termik. I træningsdagene op til 
VM skal højstartstimingen af bunt’et på 
specielt stillevejrsmodellerne også 
finpudses. 
Yderligere to træningsture i løbet af 
foråret og sommeren er planlagt inden 
VM i oktober. (til Sverige og 
Rumænien). 
 
Steffen Jensen skriver referatet om F1A 

 


